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Fastighetsmässan
6-7 september

Stort samarbete

hjälper fastighetsägare välja rätt
i installationsdjungeln
Klimatmål med tydliga krav på effektivisering får många branscher
att hitta nya sätt att nå ut med information – såväl inåt till de egna
medlemmarna som utåt till slutkunderna. Genom det unika projektet
Elrätt har elbranschen gått i bräschen för detta.
Installatörsföretagen, Sveriges elgrossister SEG
och Elrätt leverantörerna har gått ihop i något så
ovanligt som ett samarbetsprojekt som vill lyfta
fram helhetslösningar åt både de egna medlemmarna men också till slutkunderna, som till exempel fastighetsägare som står inför att effektivisera användandet av el.
– Vi ville hjälpa våra elektriker och visa på vilken kunskap som finns hos dem och deras företag. Därför tog vi fram ”Elrätt Idébanken” som är
en sökmotor på webben som elektrikerna till och
med kan ha med sig ut till kunderna, berättar Tarja Häggmark, projektledare.

För fastighetsägarna

Elektrikerna behöver logga in på en särskild del av
Idébanken men för till exempel fastighetsägare
är det öppet via länken idebanken.elratt.se/kund.
– Det är enkelt att söka på en lösning som fyller
kundens behov och direkt kontakta en de 825 Elrätta installatörsföretag som är registrerade hos

oss och som kan hjälpa till med installationen,
berättar Tarja Häggmark och fortsätter:
– Elrätt är ett unikt koncept och det finns inget annat liknande på marknaden i Sverige. Vi
hoppas och tror att det nu ska bli enkelt för både
fastighetsägare och elektriker att hitta smarta
lösningar.
De olika lösningarna som presenteras på Elrätt
Idébanken kommer från de 32 leverantörer som
är med i Elrätt och som har lagt in färdigpaketerade lösningar för smart elteknik.

Prova på Elrätt Idébanken

Under Fastighetsmässan är besökarna välkomna
till Elrätts monter för att prova på sökdatabasen
Idébanken.
– Vi vet att marknaden tycker att det här är ett
användbart verktyg – elektrikerns och fastighetsägarens eget ”Google”. Vi vill gärna att så många
som möjligt kommer och testar verktyget hos oss
i vår monter på mässan, säger Tarja Häggmark.

Allt är möjligt med smart elteknik

